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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Selama masa kerja praktek 17 Juli 2019–17 November 2019 penulis 

menyadari telah banyak ilmu yang diperoleh khususnya mengenai front office 

yang ada di Cassia Bintan. Mulai dari gambaran departemen, tugas dan 

tanggung jawab, sistem yang digunakan, standard operational procedure, 

nilai keramah tamahan yang harus diterapkan dan kerjasama. Penulis juga 

mendapat kesempatan untuk melakukan praktek langsung dari apa yang 

sebelumnya hanya menjadi pengetahuan teori yang diperoleh dari perkuliahan 

di universitas. Selain itu merupakan suatu kesempatan yang disebabkan oleh 

keadaan front office Cassia dengan jumlah staff masih sedikit, penulis 

dipercaya untuk bertanggung jawab untuk beberapa hal menyangkut 

operasional dan penulis menjadi lebih percaya diri dan terlatih.   

Beberapa permasalah memang ada seperti terbatasnya jumlah staff, 

sedikitnya perlengkapan (contohnya: komputer dan kartu kunci) dan 

perlengkapan tulis, munculnya kesalahpahaman antar staff dan antara staff 

dengan trainee. Tetapi permasalahan justru mendewasakan penulis dalam 

melakukan tanggung jawab, penulis menjadi lebih gerak cepat dan belajar 

untuk fokus.  

Kerja praktek lapangan adalah cara terbaik untuk melatih mahasiswa 

sebelum masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kerja praktek ini, 

penulis mendapatkan pengalaman berarti, menjadi lebih produktif, terbangun 

skill tambahan, lebih percaya diri, dan punya gambaran mengenai lapangan 

pekerjaan yang sesungguhnya. Besar harapan penulis, setelah kerja praktek 

ini, penulis siap untuk bisa terjun langusng di industri hospitality. 

 

7.2 Saran 

Empat bulan bukanlah waktu yang panjang, namun selama masa kerja 

praktek lapangan yang diikuti, penulis menemukan beberapa hal yang 

berpotensi merintangi operasional. Ini adalah beberapa hasil pikir yang 

mungkin dapat dipertimbangkan ole pihak hotel untuk dilakukan; 
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1) Lebih memperhatikan pengembangan staff khususnya kemampuan staff 

untuk berkomunikasi dengan baik dan berbahasa Mandarin 

2) Lebih mengembangkan arus bolak-balik komunikasi antara pimpinan dan 

staff biasa.  

3) Diperlukan catatan dan perencanaan maintenance dan reparasi fasilitas 

dan mebel yang ada untuk mencegah kerusakan terjadi di hadapan tamu. 

4) Lebih berinovasi dalam menangani beberapa permasalahn yang selalu 

terjadi, misalnya; buggy service, air kekuningan, pembaca kdoe RFID 

kartu apartemen yang habis baterai. Seharusnya sudah dapat disusunkan 

prosedur yang pasti. 
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